
ركاء  لح الش ذا إذا أص ض وله ى بع كثير من الشركاء يبغي بعضهم عل
نا ثالث الشريكينأالنية ونصح بعضهم لبعض فإن الله تعالى يقول:( 

ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما ).
ليبغي بعضهم علللى بعللض إل الللذين آمنللوا وعملللواقال)) :  

 أداة استثناء ومصا بعصدها فصي محصل نصصب لن(( إل (( الصالحات ))
الجملة السابقة كلم تام موجب وإذا سصصبق السصصتثناء كلم تصصام مصصوجب

:       مللا اسللتثنت إل مللع تمللاموجصصب النصصصب. قصصال ابصصن مالصصك 
ينتصب      وبعد نفي أو كان اتبعه ما اتصل

وانصب من قطع       وعن تمام فيلله إبللدال 
وقع

المهم لتمام الفائدة إذا جاءت إل بعد كلم تام مصصوجب وجصصب نصصصب مصصا
بعدها هذا الستثناء ، وإذا جاءت بعد كلم تام منفي تام يعني مسصصتكمل
الفاعلة لكنه منفي جصصاز فيمصصا بعصصدها وجهصصان : النصصصب علصصى السصصتثناء
اا أي وإتباع ما بعدها لما قبلها في العراب ، إل إذا كان الستثناء منقطع
ا قبلهصا فيجصب النصصب. و إذا وقعصت إل أن ما بعد إل ليس من جنس م
بعد كلم منفي ناقص كانت بحسب العوامل التي قبلها إن كان العامصصل
اا اا نصصصب ، إن كصصان يقتضصصي جصصر اا رفع ، إن كان يقتضي نصب يقتضي رفع
اا اا أو إل زيصصد ؟ إل زيصصد جصصر . ونضصصرب لصصذلك أمثلصصة قصصام القصصوم إل زيصصد
بالنصب لماذا ؟ لن الكلم تام موجب قام القوم تم الكلم ما فيه نفصصي
اا جصصاز فصصي ذلصصك اا. وإذا قلت : ما قام القوم إل زيد موجب فتكون إل زيد
وجهان الرفع على البدل والنصب على الستثناء فيجصصوز أن تقصصول : مصصا
اا  هنصصا يتعيصصن اا ، ما قام القصصوم إل بعيصصر دد ، ما قام القوم إل زيد قام إل زي
النصب لن البعير ليست من القوم ، نعم من قطصصع فالسصصتثناء منقطصصع
فيجب النصب هنا لتعذر البدلية وعلى هذا يعني فإذا قال قائل : ما قام
القوم إل بعير قلنا : هذا خطأ لن الستثناء منقطع فيجب النصب. و إذا
دد بالرفع لماذا ؟ لن ما قبلها ناقص اا ؟ زي قلت : ما قام إل زيد أو إل زيد
منفي ، ناقص لن الفعل لم يستكمل فاعله منفي مصصا قصصام ، فيجصصب أن
دد أو يجصصوز اا أو إل زيصص اا إل زيصصد تقول : ما قام إل زيد طيب. ما رأيت أحصصد
اا يجصصوز الوجهصصان الرفصصع اا إل زيصصد الوجهان ؟ هذا تام منفي ما رأيت أحصصد
والنصصصب خطصصأ ، هصصذا منصصصوب علصصى كصصل حصصال ويجصصوز الوجهصصان لكنصصه
ال فهصصو منصوب لنصصك إن جعلتصصه مسصصتثنى فهصصو منصصصوب وإن جعلتصصه بصصد
ال فل يجوز إل شكل واحد فهصصو اا أما شك اا يجوز الوجهان إعراب منصوب إذ



ال سصصتكون منصصصوبة طيصصب. هنصصا  )) إلالنصب لنك حصصتى إن جعلتهصصا بصصد
 ينطبق على أي القواعد ما هي ؟ تصصام مصصوجب كالصصذينالذين آمنوا ((

اا في محل نصب.  آمنصصوا)) إل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ((إذ
بقلصصوبهم وعملصصوا الصصصالحات بجصصوارحهم والعمصصل يطلصصق علصصى القصصول
والفعل بخل ف الفعل فإنه يطلق على فعل الجوارح والقول على قصصول

)) إل الللذين آمنللوا وعملللوا الصللالحات اللسصصصان ، وقصصصوله ((
هصصذه صصصفة لموصصصو ف محصصذو ف أي عملصصوا العمصصال ))(( الصالحات

الصالحات وجمعها باعتبار أنواع الصالحات صصلة صصدقة صصيام حصج بصر
اا يقصصول((  ااصلة أنواع كثير فلهذا جمعصصت ، أحيانصص ))فيفصصردعمل صللالح

باعتبار جنس العمل على سبيل العموم ، طيب العمال الصالحات قال
أهل العلم : " العمال الصالحة ما جمعت شرطين وهما : الخل ص لله
، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فل صصصلح مصصع شصصرك ول
صصصلح مصصع بدعصصة " ، فالعمصصل الصصصالح مصصا جمصصع شصصرطين همصصا إيصصش ؟
الخل ص لله ، و المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قصصال اللصصه

وول((تعالى احا  لل وصللا ال  وم وع لل  وملل لع وي لل وف له  ببلل ور وء  وقللا لل ججللوا  لر وي ون  وكللا لن  وم وف
وحد))  وأ له  بب ور لة  ود وبا لع لب لك  لر لش و على هذا لو سألك سائل عن رجل صصصلىجي

اء هل عمله صالح ؟ ل ما الصصذي انتفصصي منصصه ؟ الخل ص ، ولصصو سصصألك ريا
سائل عن رجل تعبصصد للصصه بمصصا لصصم يشصصأه اللصصه ولكنصصه مخلصصص للصصه بنيصصة
اا من الدنيا فهل عملصصه صصصالح ؟ ل لمصصاذا ؟ نعصصم التقرب إليه ل يريد شيئ
ن القصرآن ا فيصه الشصرك آيصات م لعصدم المتابعصة ، وقصد علصى بطلن م
متعددة و أحاديث من السنة متعددة مثل قوله صلى الله عليصصه و سصصلم

أنا أغنى الشركاء عنعن الله تعالى في الحديث القدسي أنه قال )
ال أشرك فيه معي غيري تركته وشللركه الشرك من عمل عم

اا و أحصصاديث منهصصا قصصوله( اا على اشتراط المتابعة آيصصات أيضصص  . و دل أيض
ال ليس عليه أمرنا فهللو رد(صلى الله عليه وسلم ) من عمل عم

(( وقليل مللا هللم ))أي مردود عليصصه .قصصال اللصصه تعصصالى عصصن داود : 
 مبتصصدأ مصصؤخر(( هم )) خصصبر مقصصدم و (( قليل ))إعرابها أن نقول : 

اا(( وقليل ما )) في قوله : (( ما ))يعني وهم قليل ، و   زائدة لفظصص
زائدة معنى لن المقصود بها تأكيد القلصصة أي قلصصة قليلصصة مصصن المصصؤمنين
اا عليصصه العاملين الصالحات ، وإذا تدبرنا الواقع وجدنا الية منطبقة تمامصص

(يللا آدم فيقللول : لبيللكفصصإن اللصصه تعصصالى يقصصول يصصوم القيامصصة : 
اا إلللى النللار فيقللول : وسعديك فيقول : أخرج من ذريتك بعث



يارب وما بعث النار . قال : من كل ألف تسع مائللة و تسللعة
اا القلصصة قليلصصة ولوتسعون)  . هؤلء كلهم في النار وواحد في الجنة إذ

اا ، قال ابن القيم فصصي النونيصصة : ل ؟ قلة قليلة, واحد من اللف قليل جد
اا نقول " يا سلعة الرحمن ليس ينالها باللف إل واحد ل اثنان ". طيب إذ

اا(( الذين آمنوا وعملوا الصالحات )): إن   من بني آدم قليلون جد
 .(( وقليل ما هم )) في (( ما ))يؤكد القلة قوله : 

 " لتأكيد القلة " فقال : " الملكصصان(( ما ))قال المؤلف رحمه الله :  
صاعدين في صورتيهما إلى السماء قضى الرجل على نفسه فتنبه داود
" قضى الرجل على نفسه الرجل يعنصصي داود علصصى نفسصصه لنصصه حسصصب
القصة السرائيلية المزعومة كان له تسع وتسصعون امصرأة فطلصب مصن
رجل ليس عنده إل امرأة واحدة أن يطلق امرأتصصه ليتزوجهصصا داود وفصصي
وجه آخر للقصة أنه أمره أن يخرج في الجيش من أجل أن يقتصصل حصصتى
يتزوج امرأته و قد بينا أن هذا ل دليصصل عليصصه وأنصصه ل يقيصصم بمقصصام عقلء
ال عن النبياء و أن هذه قصة مزعومة على داود هصصم الصصذين ركبوهصصا فض
اا و إنمصصا هصصو على داود عليه الصلة والسصصلم لن اليهصصود ل يعتقصصدون نبيصص

 أي أيقصصن(( وظن داود ))على زعمهم ملصصك ، طيصصب. قصصال تعصصالى : 
(( أوقعناه في فتنة أي بلية بمحبته تلك المرأة. (( أنما فتناه ))داود 

 أي أيقن وإنما نفسره باليقين لن المر واضصصح أمصصر واقصصع مصصنظن ))
داود حسب القصة والشيء الواقع ل يقال : إنه ظن بل يقال : إنه علم
فإن قال إنسان : هل لديك شاهد على أن الظن يصصأتي بمعنصصى العلصصم ؟

ون *قلت : نعم قال الله تعالى :  لعي لش وخا لل ولى ا وع لل  لإ ةة  ور لبي وك ول وها  لن لإ وو  ))
لم )) له بب ور جقوا  جمل لم  جه لن وأ ون  ننو جظ وي ون  لذي لل  فصصإن يظنصصون بمعنصصى يصصتيقنونا

اا في ملقاة الله عصصز وجصصل بصصل لن الظن الذي هو الراجح ل يكون إيمان
قق ربه والظن ل يكفصصي اا بأنه مل اا يقيني يجب على النسان أن يؤمن إيمان

(( وظن داودفيه ، وإن كان الظن ل يكفي فل يمكن أن يكون مدحا. 
 قال : " أوقعناه فصصي فتنصصة أي بليصصة " هصصذا مصصا(( أنا فتناه )) أيقن ))

اء علصصى صصصحة القصصة ولكصصن الصصصحيح أن المصصراد ذهب إليه المؤلصصف بنصا
 أي اختبرناه لن الفتنة من معانيها الختبار:(( فتناه ))بالفتنة الختبار 

ونللاقصصال اللصصه تعصصالى :  لي ول لإ وو اة  ونلل لت لف لر  ليلل وخ لل ووا بر  لشلل لبال لم  جك جلللو لب ون وو  ))
ون )) جعو وج لر اء كما قال تعالى عن سليمان35[النبياء:جت اا وابتل ] أي اختبار

جر )):  جفلل لك وأ لم  وأ جر  جك لشلل وأ وأ لني  وو جللل لب وي لل ببللي  ور لل  لضلل وف لن  لملل وذا  وهلل ول  وقللا  ))
اا 40[النمل:  يعني اختبرناه وعلى رأي المؤلصصف أي(( أنا فتناه ))]. إذ



ابتليناه بمحبة تلك المصصرأة ولكصصن هصصذا ليصصس بصصصحيح ، زي مصصا دام قصصال
(( ظن داود أنللاالمدرس عندنا إحنا حندرس ، شو ف صلحه ، طيصصب 

 الصحيح أن المراد اختبرناه ولكن بأي شيء اختبرناه ؟ لننظرفتناه ))
ال : داود عليه الصصصلة والسصصلم مصصأمور بصصأن يحكصصم بيصصن النصصاس ومصصن أو
وظيفته بالحكم بين الناس فإن وظيفته عامصصة واختصاصصصه فصصي الصصوقت
بدخوله المحراب و إغلق الباب عليه هذا يخصصالف مقتضصصى وظيفتصصه ، إذ
مقتضى وظيفته إيش ؟ أن يتفرغ للناس حتى يقابصصل الخصصصوم و يحكصصم
بينهم هذه واحدة ، و لهذا سيأتينا إن شاء الله في الفوائصصد أنصصه ل يجصصوز
للحاكم بين الناس و من كان في و ظيفة عامة أن يشتغل بشيء خا ص

بنفسه.
اا : أن داود عليه الصلة والسلم سمع كلم الخصم و لم يستمع إلى ثاني

كلم الخصم الخر لن القرآن ليس فيه أنه سمع لكلم الخصم الخر.
اا : أنه حكم و قال :  لمو ثالث جه جض لع وب لغي  لب وي ول لء  وطا ول جخ لل ون ا لم ارا  لثي وك لن  لإ  ))

لم )) جه وما  ةل  للي وق وو لت  وحا لل لصا جلوا ال لم وع وو جنوا  وم ون آ لذي لل لل ا لإ ضض  لع وب ولى  وع
ماع جصواب الخصصم فيصه شصيء مصن التسصرع مصا دام و الحكصم قبصل س
اا . طيصصب لهصصذا علصصم داود عليصصه الصصصلة والسصصلم أن اللصصه الخصم حاضر
تعصصالى ابتله بهصصذه الخصصصومة الصصتي جصصاءت و هصصو يتعبصصد فصصي محرابصصه و
اا و أناب ، انتهى الوقت  تسوروا عليه المحراب فاستغفر ربه و خر راكع

 : ....الطالب 
اا يكون غيصصر عصصالم يعنصصيالشيخ  : أي نعم لكن قد يكون غير عالم ، أحيان

ما يقول : أن هذه بدعة .
 : .....الطالب
 : ل ما يثاب عليه، على العمل ما يثاب قد يثصصاب علصصى نيتصصه، أمصصاالشيخ

ال ليس عليلله أمرنللا فهللو رد)العمل ما يثاب عليه  (من عمل عم
نعم.

لن : الطالب  لإ وو له  لج وعللا لن ولللى  لإ وك  لت وج لع ون لل  وؤا جس لب وك  وم ول وظ لد  وق ول ول  وقا  ))
جنللوا وم ون آ لذي لللل لل ا لإ ضض  لع وب ولى  وع لم  جه جض لع وب لغي  لب وي ول لء  وطا ول جخ لل ون ا لم ارا  لثي وك

جه لنللا وت وف ومللا  لن وأ جد  جو ودا لن  وظلل وو لم  جهلل ومللا  ةل  لليلل وق وو لت  وحا لل لصللا جلللوا ال لم وع وو
جه وللل لن  لإ وو وك  لللل وذ جه  وللل ونللا  لر وف وغ وف وب *  ونللا وأ وو اعللا  لك ورا لر  وخ وو جه  لب ور ور  وف لغ وت لس وفا
لفللي اة  وفلل للي وخ وك  ونللا لل وع وج لنللا  لإ جد  جو ودا ويا  ضب *  ومبآ ون  لس جح وو وفى  لل جز ول ونا  ود لن لع
لن وعلل وك  لل لض جي وف وو ى  وه لل لع ا لب لت وت وول  بق  وح لل لبا لس  لنا ون ال لي وب لم  جك لح وفا لض  لر ل

و ا
ةد لدي وش ةب  وذا وع لم  جه ول له  لل لل ال لبي وس لن  وع ون  نلو لض وي ون  لذي لل لن ا لإ له  لل لل ال لبي وس



لب )) وسا لح لل وم ا لو وي جسوا  ون وما  .لب
لن : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال الله تعصصالى : الشيخ وظلل وو  ))

وب )) ونلا وأ وو اعا  لك ورا لر  وخ وو جه  لب ور ور  وف لغ وت لس وفا جه  لنا وت وف وما  لن وأ جد  جو  ولكصصن قبصصلودا
أن نبدأ الدرس نسأل عما سبق .

له ))قال :   لج وعلا لن وللى  لإ وك  لتل وج لع ون لل  وؤا جسل لب وك  وم ول وظ لد  وق ول ول  وقا  هصصل(( 
الجملة يا فهد مؤكدة ؟ نعم 

 : باللم وقدالطالب
 : فقط بس باللم وقد يعني بمؤكدين فقط، نعم.الشيخ

 : مؤكدة بالقسم والتقدير والله لقد ظلمك.الطالب
 : أحسنت، نعم.الشيخ

 : .....الطالب
 : إي مؤكدة للقسم يعني معناه وقع في جواب القسم ل بد مصصنالشيخ

القسم ، طيب ثلثة مؤكدات.
 إلى بمعنى إيش؟ (( بسؤال نعجتك إلى نعاجه ))قوله :  

 : السؤال مضمن معنى الضمالطالب
اا : السؤال مضمن معنى الضصصم . طيصصب ، قصصوله : الشيخ (( وإن كثير

 هل هذه من كلم الله أو من كلم دواد؟ من الخلطاء ))
 : من كلم داود.الطالب
 ؟ (( الخلطاء )) : والمراد بص الشيخ

 : .....الطالب
 : نعم ، في هذه الجملة احترازان من بغي الخلطاء بعضهم علىالشيخ

بعض، ال خ في هذه الجملة احترازان من أن يحكم على جميع الخلطصصاء
بأنهم يبغون بعضهم على بعض؟ 

 : استثناء المؤمنين الذين عملوا الصالحاتالطالب
 : نعم ، استثناء المؤمنين الذين عملوا الصالحات، هذا احتراز.الشيخ

اا )) : الحتراز الثاني أنصصه قصصال : الطالب  ولصصم يقصصل : إن(( وإن كثير
جميع الخلطاء.

اا )) : أحسنت الحتراز الثاني أنه قال : الشيخ  ولم يقل :(( وإن كثير
إن جميع الخلطاء.

 يا هداية الله إعرابها؟ (( وقليل ما هم ))قوله :  
 مبتصصدأ(( هم )) خبر مقصصدم، (( وقليل )) مبتدأ (( هم )) : الطالب

 زائدة ..... للتقليل.(( ما ))مؤخر، و 



 : أحسنت.الشيخ
 : .....الطالب
(( وظن داود أنمللا : أحسنت بارك اللصصه فيصصك، طيصصب قصصوله : الشيخ

 بمعنى أيقن وهل يأتي الظن بمعنى اليقين؟(( ظن )) ال خ، فتناه ))
 : نعم.الطالب
 : مثاله ؟ الشيخ

 .(( الذين يظنون أنهم ملقوا ربهم )) : قوله تعالى : الطالب
ون : الشيخ ننللو جظ وي ون  لذي لللل ون * ا لعي لشلل وخا لل ولللى ا وع لل  لإ ةة  ور لبي وك ول وها  لن لإ وو  ))

لم )) له بب ور جقوا  جمل لم  جه لن  نعم، لماذا قلت إن الظن في الية الثانيصصة مصصنوأ
باب اليقين؟ 

 : .....الطالب
 : لكن لو قال باعتقال : أن الظصصن هنصصا بمعنصصى ..... الراجحصصة، أوالشيخ

الحتمال الراجح.
 : .....الطالب
(( الذين يظنون أنهم ملقوا ربهم : ل ، ل في الية الثانية الشيخ

((. 
اا بلقاء ربه .الطالب  : ل يمكن هذا لن المؤمن ل بد أن يكون موقن
ال للمدح لنه كافر ، طيب أحسنتالشيخ  : ومن لم يكن عنده فليس أه

.
 بماذا الفتنة ال خ الذي لورائك ؟ نعم أنت .(( أنما فتناه ))قوله : 
 : الفتنة هنا بمعنى الختبار.الطالب
 بماذا حصلت الفتنة ؟ (( فتناه )) : لكن على كلم المؤلف الشيخ

 : لن حكم قبل أن يأخذ ....الطالب
 : ل يا أخي على كلم المؤلف ؟ نعم يا خالد .الشيخ

 : كلم المؤلصف علصى الفتنصة البليصة وبنصى علصى كلمصه القصصةالطصالب
التي .
 : لكن ما هي البلية التي حصلت له ؟ الشيخ

 : القصة التي هي من بني إسرائيل .الطالب
 : ل هذا مطولة ، هي كلمة واحدة .الشيخ

 : عنصصدما أراد أن يصصتزوج المصصرأة الجميلصصة فأرسصصل زوجهصصا إلصصىالطصصالب
الجهاد . 

 : نعم ، هداية الله .الشيخ



 : على كلم المؤلف امتحنه الله بمحبتصصه لتلصصك المصصرأة الصصواردةالطالب
القصة السرائيلية .

اا الفتنة محبته لهذه المرأة علصصى مصصا مشصصىالشيخ  : أحسنت ، تمام ، إذ
عليه المؤلف .

(( فاستغفرنكمل القصة عشان نأخصصذ الفوائصصد قصصال اللصصه تعصصالى :  
 أي طلبصصه المغفصصرة و(( استغفر ربه )) يعني طلب المغفرة ربه ))

المغفرة مأخوذة من المغفر و هو ما يستر به الرأس ليتقى به السصصهام
اا فالمغفرة هي ستر الذنب و التجاوز عنصصه هذا أصلها في اللغة أما شرع
يعني أن الله تعالى يستر على العبد فيمصصا بينصصه و بيصصن الخلصصق و يتجصصاوز
عنه فيما بينه و بين العبد و من هنا تتحقق الوقاية مصصن الخفصصاء لنصصه إذا
ستر على الخلق ثم عفصصي عنصصه مصصن جصصانب الخصصالق عصصز وجصصل حصصصلت
الوقاية بالعفو من الخالق و الثصصاني السصصتر بعصصدم إظهصصار الخلصصق عليصصه .

(( وخرالمهم أنه طلصصب مصصن ربصصه أن يغفصصر لصصه علصصى مصصا جصصرى منصصه. 
اا )) اا راكع  بمعنى نزل من أعلى إلى أسفل و منصصه(( خر )) أي ساجد

اا ))خرير الماء من الميزاب أو مصصن الشصصلل ، و قصصوله :   حصصال(( راكع
(( خر )).من فاعل 

اا "   ولكن المؤلف رحمه الله فسر الركوع بالسجود فقال : " أي ساجد
و ذلك لن الركوع الذي هو النحنصصاء ل يمكصصن أن يكصصون فيصصه خصصرور لن
اا و ل يتصور الخرور إل بالسجود ولكن التعصصبير بصصالركوع الراكع يبقى ثابت
عن السجود من باب التعبير بصصالمعنى العصصام علصصى المعنصصى الخصصا ص لن

أصل الركوع في اللغة العربية هو الذل كما قال الشاعر : 
اا والدهر قد  ل تهين الفقير علك أن تركع يوم
رفعه 

اا الصصذي  يعني أن تركع أي تذل والدهر قد رفعه أي رفصصع هصصذا الفقيصصر إذ
اا ))عين أن يكون الركوع هنا بمعنى السجود هو قوله :   و(( خر راكع

لكن عبر بالركوع عن السجود لظهار أن هذا الركوع ركوع ذل للصصه عصصز
 أي رجصصع إلصصى اللصصه و النابصصة الرجصصوع مصصع(( و أناب ))وجل ، قصصال : 

الخشية فهو رجع إلى الله مع خشية الله سبحانه وتعالى.
 أي سصصترنا(( غفرنللا )) (( فغفرنا له ذلللك ))قال الله تعالى :   

 أي لداود واللم هنصصا يحتمصصل أن تكصصون للتعديصصة أو أن(( له ))وتجاوزنا 
تكون للتعليل لكنها للتعدية أولى و في كونها للتعليل تأمل أي أننا غفرنا
لداود ذلك الذي وقع منه و هي الفتنة التي افتتن بها و لم يتخذ الجصصراء



(( فغفرنا له ذلك )).اللزم في الحكم قال : 
ضب ))   ومبآ ون  لس جح وو وفى  لل جز ول ونا  ود لن لع جه  ول لن  لإ وو  مع المغفرة أضا ف الله(( 

 أي(( لزلفللى )) (( عندنا )). أي لداود (( وإن له ))هذه المنقبة. 
زيادة خير في الدنيا ويحتمل أن المراد بالزلفى زيادة القرب كمصصا قصصال

ون ))اللصصه تعصصالى :  لقيل لت جم لل لل جة  لنل وج لل لت ا وفل لل لز جأ وو  أي قربصصت فصصالزلفى(( 
تفسيرها بزيادة الخير في شيء من النظر والصواب أن المراد بالزلفى

(( حسللن فهصصذا هصصو زيصصادة الخيصصر (( حسللن مللبآب ))القربصصى. أمصصا 
 أي حسن المرجع في الخصصرة هصصذا هصصو زيصصادة الخيصصر. فصصصارتمبآب ))

النتيجة بعد ما وقع من داود ما وقع ثم رجع إلى الله واستغفره أن اللصصه
سبحانه وتعالى رفع عنصصه آثصصار هصصذا الصصذنب فغفصصر لصه و زاده علصصى ذلصصك

زيادتين عظيتمين هامتين :
إحداهما : القرب من الله . 

والثانية : حسن المآب .
في هذه اليات التي ذكرها الله عز وجل عن داود و أمر نبيه صلى الله
عليه وسلم أن يذكر داود بها و لكنه أتى بها على سصصبيل التشصصويق فصصي

 فيها عدة فوائد ، هذا مبتدى الدرس .(( وهل أتاك ))قوله : 
 .(( اصبر على ما يقولون )) : الطالب
اا من قوله تعصصالى : الشيخ (( اصبر علللى مللا يقولللون )) : نرجع إذ

ونففي هذه اليات من الفوائد في قوله :  جلللو جقو وي ومللا  ولللى  وع لر  لب لص (( ا
ةب )) لوا وأ جه  لنلل لإ لد  لي ول وذا ا ود  جو ودا ونا  ود لب وع لر  جك لذ ال ، نعصصم نأخصصذ الفوائصصد ،ووا  أو

يمكن أن نرجع إلى أول السورة ، شو ف آخر الفوائد ، ما أخذت .
لمقال اللصصه تعصصالى :   لو ويلل ول  لبلل وق ونللا  لط لق ونللا  ول لل  بجلل وع ونا  لب ور جلوا  وقا وو   ))

لب )) وسا لح لل  في هذه الية من الفوائد : ا
ال : اعترا ف المشركين بالربوبية لقولهم :   وهم(( ربنا عجل لنا ))أو

لممقرون بالربوبية و مقرون بانفراد الله تعصصالى بهصصا  جه وت لل وأ وسل لن  لئل ول وو  ))
جه )) لللل لن ال جل جقللو وي ول لم  جهلل وق ول وخ لن  وق وملل وللل وخ لن  وملل لم  جه وت لل وأ وسلل لن  لئلل ول وو  ))

جه )). لل لن ال جل جقو وي ول وض  لر ل
و ووا لت  ووا وم لس ال

و من فوائدها : أن القرار بالروبية ل يخرج النسان من الكفصصر إذا كصصان
ل يقر بتوحيد اللوهية لن هؤلء مقرون بالربوبية و بأن الله هو الخصصالق
و الرازق و المنفرد بالخلق و الصصرزق لكنهصصم يشصصركون بصصه فصصي العبصصادة

يعبدون معه غيره لم يدخلهم ذلك في السلم.
ومن فوائدها : بطلن ما ذهب إليه كصصثير مصصن المتكلميصصن فصصي تفسصصير 



التوحيد حيث قالوا في تفسير التوحيد أن تؤمن بأن الله واحد في ذاتصصه
ل قسيم له واحد في أفعاله ل شريك له واحد فصصي صصصفاته ل شصصبيه لصصه
اا. قالوا : إن فإن هذا فيه إنكار اللوهية يعني لم يتعرضوا لللوهية إطلق
الله واحد في ذاته ل قسيم له و واحد في أفعاله ل شصصريك لصصه و واحصصد
في صفاته ل شبيه له ، هذا هو التوحيد عنصصد عامصصة المتكلميصصن ول شصصك
أن هذا التوحيد لم يدخل فيه توحيصصد اللوهيصصة الصصذي جصصاءت بصصه الرسصصل
بتحقيقه وإثباته والقتال عليه . لم يقل : واحد في ألوهيته ل يعبصصد غيصصره
اا و ل شك أن هذا قول باطل في أن هذا هصصو التوحيصصد أسقطوا هذا نهائي
الذي دعت إليه الرسل بل هذا من التوحيد الصصذي دعصصت إليصصه الرسصصل و
اا إجمال في قولهم : واحد فصصي صصصفاته ليس هو التوحيد كله بل فيه أيض
ل شبيه له فيه إجمال ولكنصصه ليصصس هصصذا موضصصع بحصصثي لنصصه نتكلصصم عصصن
التفسير . المهم أن المشركين الذين قاتلهم الرسول صصصلى اللصصه عليصصه
وسلم و استباح أموالهم ودمائهم ونساءهم و ذريتهم كصصانوا يقصصرون بمصصا

يدعي المتكلمون أنه هو التوحيد .
اا : استكبار هؤلء المكذبين للرسول عليصصه الصصصلة و من فوائد الية أيض
والسلم حيث تحدوا الرسول صصصلى اللصصه عليصصه و سصصلم هصصذا التحصصدي و

 أي نصيبنا من العصصذاب و هصصذا غايصصة(( ربنا عجل لنا قطنا ))قالوا : 
ما يكون من الستكبار و العناد و من فوائد الية الكريمة : إيمانهم بيوم

الحساب, من أين تؤخذ ؟ 
 : ....الطالب
 : نعم ممكن أن نقول هذا و يمكصصن أن نقصصول : إنهصصم قصصالوا ذلصصكالشيخ

(( قبلعلى سبيل التهكم فيكون هذا أشد في العناد والستكبار يعني 
 الصصذي يزعمصصه محمصصد فيكصصون المصصراد بهصصذا التهكصصميوم الحسللاب ))

برسول الله صلى الله عليه وسلم و بما أخبر بصصه مصصن يصصوم الحسصصاب و
هذا هو الظاهر يعني كأنهم يقولون : عجل لنا نصيبنا مصصن العصصذاب قبصصل

يوم الحساب الذي يقوله هذا الرجل .
 من فوائصصد هصصذه(( اصبر على ما يقولون )).ثم قال الله تعالى :  

الية : أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتأثر في تكذيبهم و لهذا أمره
الله بالصبر لجل أن يعينه على صبره عليهم و هصصذا ل شصصك فيصصه أي أن
الرسول عليصصه الصصصلة والسصصلم يتصصأثر فصصي تكصصذيبهم و يتصصألم لنصصه عليصصه
ال من عند الله فإذا كذبه هؤلء فإنهم يكونصصون الصلة والسلم جاء رسو
قد كذبوا الله عز وجل فيتألم النبي صلى الله عليصصه وسصصلم لصصذلك. كمصصا



اا فإن البشر ل بد أن يتصصألم أنه بشر يتألم بمقتضى الطبيعة البشرية أيض
إذا رد قوله و عورض و كذب و قدح فيه من أجله ل بصصد أن يتصصأثر مهمصصا

كانت حالهم .
و مصصن فوائصصد اليصصة الكريمصصة : وجصصوب الصصصبر علصصى أذى الكفصصار لقصصوله

 .(( اصبر على ما يقولون ))تعالى : 
و من فوائد الية الكريمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم عبصصد مصصأمور
اا و لصصول أن اللصصه أمرنصصا بطصصاعته لكصصان اا ناهي اا آمر يؤمر و ينهى و ليس رب
كغيره من البشر ل تجب طاعته لكنصصه رسصصول اللصصه أمرنصا اللصصه بطصاعته

لم )). جك لن لم لر  لم ول للي ا لو جأ وو ول  جسو لر جعوا ال لطي وأ وو وه  لل جعوا ال لطي وأ  ))
اا أو  و من فوائد الية الكريمة : أن هذا القول الصادر صادر منهم جميع

(( علللى مللامصصن أكصصثرهم أو مصصن أشصصرافهم و وجهصصائهم لقصصوله : 
 فأضا ف القول إلصصى الجميصصع فإمصصا أن يكصصون الجميصصع كلهصصميقولون ))

اا يقولون هذا و إما أن يكون الكثر يقول بذلك فنسب إلى الجميع اعتبار
بصصالكثر و إمصصا أن يكصصون القائصصل هصصم الشصصرا ف و الوجهصصاء و المتبصصوعين

ال للجميع لن الخرين سو ف يقلدونهم . فيكون قول هؤلء قو
و من فوائد الية الكريمصة : ذكصصر مصصا يتسصصلى بصصه العبصصد و تصذكيره بصذلك

(( واذكر عبدنا داود )).لقوله : 
و من فوائدها : فضيلة داود عليه الصلة والسلم و أنه عبد .

(( عبللدنا داود ذاو من فوائدها : أن داود قصصوي فصصي عبصصادته لقصصوله : 
 في أي شيء ؟ في هذا الوصف الذي وصصصفناه(( ذا اليد )) اليد ))

به و هو العبودية .
و من فوائصصد اليصصة الكريمصصة : الثنصصاء علصصى القصصوي فصصي العبصصادة لقصصوله :

 أي ذا القوة في العبادة و عليه يتنزل قصصول(( عبدنا داود ذا اليد ))
( المؤمن القوي خير وأحب إلىالرسول صلى الله عليه وسلم : 
 فصصإن المصصراد بصصالقوة هنصصا القصصوة فصصيالله من المللؤمن الضللعيف )

اليمان لن القوي وصف يعود على المصصؤمن فيكصصون المصصراد أي القصصوي
في هذا الوصف ، و ليس قوي البدن لن قوة البدن قد تنفع و قد تضصصر

بخل ف قوة اليمان فإنها نافعة ل مضرة فيها ، نعم.
اا من جهة أخرى و هو أنصصه  و من فوائد الية الكريمة : فضيلة داود أيض

(( إنهمصصع قصصوته فصصي العبصصادة رجصصاع إلصصى اللصصه مصصن ذنبصصه فصصي قصصوله : 
 أي رجاع إلى ربه لصصو أذنصصب فصصإنه يرجصصع إليصصه كمصصا تصصدل عليصصهأواب ))

القصة التي ستأتي.



اا : إثبات العلل والسباب لن الجملصصة فصصي  من فوائد الية الكريمة أيض
 تعليليصصة لكصصون داود عليصصه الصصصلة والسصصلم(( إنلله أواب ))قصصوله : 

اا بالقوة و العبودية لنه رجاع إلى الله عز وجل و كصصل مصصن كصصان موصوف
اا في عبوديته . اا فسو ف يكون قوي رجاع

لقثم قال :   ورا لش لل ووا بي  لش وع لل لبا ون  لح بب وس جي جه  وع وم ول  وبا لج لل ونا ا لر لخ وس لنا  لإ  ))
ةب )). لوا وأ جه  ول لل  جك اة  ور جشو لح وم ور  لي لط ووال  *

من فوائد هذه الية الكريمة : بيصان أن المصور كلهصا بيصد اللصصه لقصوله : 
 أي ذللناها و الجبال كما نعلم خلق عظيصصم ل(( إنا سخرنا الجبال ))

يستطيع أحد أن يؤثر فيه و لكن الله تعالى بقدرته يسخرها و يذللها .
 لن التسصصبيح(( يسبحن ))ومن فوائدها : أن للجماد إرادة من قوله : 

اا قصصوله تعصصالى :  جهلبد أن يكصصون بصصإرادة و يصصدل لصصذلك أيضصص ول جح  بب وس جت  ))
جح بب وس جي لل  لإ ضء  لي وش لن  لم لن  لإ وو لن  له لفي لن  وم وو جض  لر ل

و ووا جع  لب لس جت ال ووا وم لس ال
لم )) جه وح لبي لس وت ون  جهو وق لف وت لن ل  لك ول وو له  لد لم وح  و يترتب على هذه الفائصصدةلب

لض ))رد قول من يقول : إن قصصوله تعصصالى :  وقلل وين لن  وأ جد  لريلل جي ارا  ودا لج  ))
فيه مجاز حيث قالوا : إنه ل إرادة للجدار و نحصصن نقصصول : بصصل لصصه إرادة

لن الله تعالى أثبت له الرادة ، طيب .
ومن فوائد الية الكريمة : أن كل شيء خاضصصع لمصصر اللصصه الطيصصر الصصتي
تسبح في الهواء خاضعة لمر الله و هذا هصصو مصصا أكصصده اللصصه بقصصوله فصصي

ضتسصصورة تبصصارك :  لفا وصللا لم  جه وق لو وفلل لر  ليلل لط ولللى ال لإ لوا  ور ويلل لم  وللل وو وأ  ))
جن )). وم لح لر لل ال لإ لن  جه جك لس لم جي وما  ون  لض لب لق وي وو

ومن فوائد الية الكريمة : أن الجبال والطير تسبح مع داود وترجع معصصه
 أي كل لداود رجاع أي مرجع معه إذا سبح(( كل له أواب ))لقوله : 

سبحت الجبال إذا سبح سصصبحت الطيصصور المجموعصصة إليصصه ، و قيصصل : إن
 بمعنى الرجاع ما هصصو المرجصصع ؟ الرجصصاع الصصذي يرجصصع إلصصى(( أواب ))

اا يرجع إلى داود ليسبح معه داود و المعنيان متلزمان لنه إذا كان رجاع
ال آخصصر فصصي مرجصصع الضصصمير فصصي فهو المرجع معه على أن في الية قصصو

 فصصإن مصصن أهصصل العلصصم مصصن قصصال : فصصي قصصوله :(( له أواب ))قصصوله : 
 يعود إلى الله و أنهم من باب اللتفات بدل أن يقول : كل لنصصا(( له ))

 و لكصصن هصصذا المعنصصى ل يتعيصصن, بصصل(( كللل للله أواب ))أواب قصصال : 
المعنى الول أظهر كما مشى عليه المؤلف رحمه الله ، نعم .

 : النبي صلى الله عليه و سلم أوذي....الطالب
 قال الله تعالى أمره(( اصبر على ما يقولون )) : هو قال : الشيخ



أن يصبر علصصى مصا يقولصصون فصصي هصصذه السصورة تعجبهصصم مصصن اللوهيصصة و
قولهم : إنه ساحر كذاب هذا قول يعني كأنه ما تعرض للذية .....

ولقصصال اللصصه تعصصالى :   لصلل وف وو وة  وملل لك لح لل جه ا ونللا لي وت ووآ جه  وكلل لل جم ونا  لد ود وش وو   ))
لب )) وطا لخ لل ].20[ ص:ا

من فوائد هذه الية و ما بعدها أن الله سبحانه و تعالى قوى ملك داود 
لما ذكرنا من التقوية المعنوية و الحسية .

و من فوائدها : أن تقوية الملك من أكبر أوصا ف للملك التي يتمتصصع بهصا
 .(( وشددنا ملكه ))لن الله تعالى من بها على داود في قوله : 

و من فوائدها : الثناء على داود بصصأن اللصصه تعصصالى مصصع تقويصصة ملكصصه آتصصاه
 .(( وآتيناه الحكمة ))الحكمة في تصرفه لقوله تعالى : 

اا : أن الله تعالى مصن علصى داود بفصصصل الخطصاب أي و من فوائدها أيض
الخطاب الفصل البين الذي يفصل به بين الناس و يفصل به بين الحصصق

و الباطل و بين الضار و النافع ، المهم أنه فصل .
 إلصصى آخصصره :(( وهل أتاك نبأ الخصللم ))و من فوائد قوله تعالى : 

أن هذه القصصصة عجيبصصة و أنهصصا مسصصار للعجصصب و لهصصذا شصصوق اللصصه إليهصصا
 .(( وهل أتاك نبأ الخصم ))بقوله : 

و من فوائدها : بلغة القرآن حيث يأتي بمثل هذه الصيغة فصصي الشصصياء
التي ينبغي للنسان أن يتشوق إليها و يهتم بها .

و مصصن فوائصصدها : أن الخصصصم يطلصصق علصصى الواحصصد و المتعصصدي اعتبصصارا
بالمعنى فصصإن الجماعصصة إذا كصصانت دعصصواهم واحصصدة صصصاروا كصصأنهم رجصصل

واحد .
و من فوائدها : أن من أتى البيوت من غير أبوابها فإن فعله هذا سصصبب

للخو ف و الفزع .

 


